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गुरीलय : एक वाशवी खराळी आशे. ज्माचे जशाज 
वभुद्राच्मा एका बागात उद्ध्लवत शोत.े त्माचा 
ळोध घेतरा जातो.  

गैफी : ळशयातरा घोऴणाकताा आशे. तो लरलरऩुट 
च्मा रोकाांचे यषण कयतो. लरलरऩुट भ्मे 
अवणाऱ्मा एका याज्माचा गुरीलय याजा आशे. 

छोटा याजा : शा एक खुळलभवार याजा आशे 
आणण त्माच्मा भुरीचे नाल आशे. 

याजकुभायी ग्रोयी : जी ददवामरा वुांदय आशे. 
ततचे रग्न ठयरां आशे आणण ततचे रग्न 
ज्माच्माळी ठयरे आशे त्माचे नाल आशे ...  . 

याजकुभाय डवेलड : तो खूऩ वुांदय आणण वाशवी 
आशे. त्माचे लडीर आशेत.... 

याजा फोम्फो : तो जलऱच्मा टाऩूचा याजा आशे. 
त्माांची खूऩ भोठी नौ वेना आशे आणण त्माांचे 
तीन खतयनाक अवे गुप्तशेय आशेत.  – वनूऩ, 
स्वनच आणण वनीक.  



खूऩ जुनी गोष्ट आशे. एक इांग्रज खराळी गुरीलय माचे जशाज 
वलळार अळा वभुद्रात उद्धलवत झारे. जोयाचे लादऱ शोत.े वभुद्रात उांच 
उांच राटा मेत शोत्मा. ऩण गुरीलय धाडवी आणण फरलान शोता. तो 
कळाशी प्रकाये ऩोशत ऩोशत एका जागेलय जाऊन ऩोशचरा. ततथे फायीक 
चचकनी लाऱू शोती. गुरीलय थकरा शोता. तो ककनाऱ्मालय ऩोशचताच 
झोऩी गेरा..  



 झोऩताांना गुरीलयरा लेऱेचे बान नव्शते की तो कुठे ऩोशचरा आशे माचा अांदाज 
नव्शता. खयांतय तो लरलरऩुट याज्मात शोता. तवा तय लरलरऩुट शा देळ जगात अजफ 
अवा शोता. ततथरे रोक फुटे्ट शोते. रोकाांची उांची अांगठ्मा इतकी शोती. त्मा देळातरे 
रोकच नाशीतय ततथरी प्रत्मेक गोष्ट-पुरां, घय, आणण प्राणी वदु्धा खऩू-खऩू छोटे शोते. 
तुम्शाांरा ऩादशजे अवेर तय डझनबय घोड ेतुम्शी तुभच्मा तऱ शातालय ठेलू ळकत शोते. 
तुभच्मा छोट्मा फोटाने ततथरी भोठी-भोठी झाडां वशज ऩाडू ळकतात. 

जेव्शा गुरीलय झोऩरा शोता, तेव्शा एक फुट्टा शातात कां दीर घेलून त्माच्मा शातारा 
धडकरा. त्मा फुट्टाचे नाल गैफी शोते. गैफी लरलरऩुटचा घोऴणाकताा शोता. लरलरऩुटच्मा 
रोकाांचे यषण कयण्माचे काभ त्माचे शोते. जय काशी वांकट आरे तय त्माची वचूना 
रगेच लरलरऩुटच्मा रोकाांना देण्माचे काभ तो कयत अवे..  



जेव्शा गैफीने गुरीलयरा ऩादशरे तवे्शा तो वलत्च घाफयरा शोता. 
अवां तय कोणीशी घाफयरे अवतचे. जय तुम्शी अचानक एक बीभकाम 
याषव आऩल्मा शातालय उबा अवरेरा ऩादशरा अवता तय कदाचचत 
तुभचे वुद्धा शेच शार झारे अवत.े भग गैफी ततथून ऩऱत ऩऱत 
ळशयाच्मा चौकात ऩोशचरा. आणण त्माने आऩल्मा मा ळोधा वलऴमी 
वगळ्मा ळशयलावीमाांना वाांचगतरे.  



गैफीने वाांचगतरेरी फातभी ऐकून ळशयातरे रोक उत्तसे्जत 
झारे. ऩण जेव्शा रोक छोट्मा याजारा फातभी वाांगामरा गेरे 
तवे्शा भशाराच्मा ऩशायेकऱ्माांनी त्माांना आत जाऊ ददरे नाशी. 
का? कायण त्मालेऱी छोटा याजा आणण नस्जकच्मा प्रदेळातीर 
याजा फोम्फो माांच्मात जोयात चचाा चारू शोती. तवे तय दोन्शी 
याजे खुळ शोत ेकायण छोट्मा याजाची भुरगी याजकुभायी ग्रोयी 
आणण याजा फोम्फोचा भुरगा याजकुभाय डवेलड माांचे रग्न ठयरे 
शोत.े ऩण आता अवे लाटत शोत ेकी शे रग्न आता कधीच 
शोणाय नाशी.  



कायण? लरलरऩुटचे याष्रीम गीत “प्राभाणणक“ शे रग्नाच्मा लेऱी 
लाजलरेच ऩादशजे मा भुद्दालय छोटा याजा शटून फवरा शोता. ऩण 
तय दवुऱ्मा फाजूरा फोम्फोरा लाटत शोत ेकी रग्नाच्मा लेऱी 
त्माच्मा देळाचे याष्रगीत “नेशभी” शे लाजलरे ऩादशजे. 



“आभच्मा प्रत्मेक रग्नात “प्राभाणणक” शेच याष्रगीत लाजत,े” छोट्मा 
याजाने वाांचगतरे. “शी लरलरऩुटची जुनी ऩयांऩया आशे. तवेशी त ेगाणां 
ऐकामरा गोड लाटत.े” 

“ठीक आशे, त ेभरा वला भादशत आशे,” याजा फोम्फोने उत्तय ददरे. 
”प्राभाणणक” शे एक चाांगरे गाणे आशे. ऩण मा ळुब लेऱेरा त ेगाणां 
उऩमुक्त नाशी. मालेऱेरा भाझ्मा देळाचे याष्रगीत “नेशभी” च ळोबेर. 

“नाशी, “प्राभाणणक” ज़रूय लाजेर,” छोट्मा याजाने ळाांततनेे ऩण ऩय 
दृढ़ आलाजात वाांचगतरे. 



“नाशी,” याजा फोम्फो ओयडरा आणण त्माचा चेशया गयभ शोलू रागरा.  
“रग्नात एक तय आभचां याष्रगीत लाजेर नाशीतय रग्नच शोणाय नाशी.” 
भग याजा फोम्फोने शा भवरा मुद्ध करून वोडलण्माचा तनणाम घेतरा. 
आणण शा तनणाम वाांगून यागाने याजा फोम्फो तनघून गेरा. 

याजा फोम्फो गेल्मानांतय छोट्मा याजारा मा घटनेचे पाय दु् ख झारे. 
“मुद्ध काशी चाांगरी गोष्ट नाशी.” त्माने वलचाय केरा. “मुद्धात रोक भायरे 
जातात. काशी घामाऱ शोतात.” ऩण छोट्मा याजारा मुद्धाच्मा फाफतीत पाय 
वलचाय कयाला रागरा नाशी कायण तवे्शाच गैफी गुरीलयची फातभी घेलून 
धालत आरा. छोटा याजा मुद्धाच्मा फाफतीत वलचाय करून खोर दु् खात 
फुडारे शोत.े म्शणून जेव्शा गैफी चाय लेऱा ओयडरा, ”आऩल्मा ककनाऱ्मालय 
एक याषव आशे.” तवे्शा याजारा ळुद्ध आरी. त्माने आसा केरी की, 
झोऩरेल्मा याषवारा झोऩेतच फाांधा.  



छोट्मा याजाने याषवारा फाांधून भशाराच्मा जलऱ आणण्माची 
आसा ददरी. ऩण लरलरऩुटच्मा छोट्मा रोकाांना गुरीलय वायख्मा 
बीभकाम याषवारा भशाराऩमतं आणणे वोऩे काभ नव्शते. म्शणून 
रोक यात्रबय शे काभ कयत शोत.े  



वकाऱ शोताच त्माांनी गुरीलयरा फायीक फायीक दोयाने 
फाांधरे. भग त्माांनी गुरीलयरा एका वललळष्ट प्रकाये तमाय 
केरेल्मा भोठ्मा गाडीत घातरे. 



त्मानांतय ळांबय घोडमाांनी ती गाडी वभुद्र तटालरून ओढत 
ळशयाच्मा भधोभध आणरी. छोटा याजा आऩल्मा गच्चीलय 
गुरीलयरा फघण्मावाठी आरा. त्माांनी गुरीलयची चाांगरी 
तऩावणी केरी. भग छोट्मा याजाने लळऩामाांना त्मा याषवाचे 
णखवे तऩावामरा वाांचगतरे. लळऩामाांना वगळ्मात ऩदशरे 
गुरीलयची फांदकु लभऱारी. त्मानांतय गैफीने रगेच फांदकु 
चारलून फतघतरी. लरलरऩुटचे रोक फांदकुीचा आलाज ऐकून 
आश्चमाचककत झारे. फांदकुीचा आलाज त्माांना टोपेऩेषा 
अचधक दभदाय लाटरा. फांदकुीच्मा गोऱीने त्माांच्मा ळशयातरी 
एक उांच इभायत ऩडरी. 

भग काम झारे? फांदकुीच्मा आलाजाने गुरीलय झोऩेतून 
जागा झारा. तवे्शा त्माच्मा रषात आरे की त्मारा ळेकडो 
दोऱ्मानी फाांधरे आशे. त्माने रगेच फांधने तोडरी. भग त्माने 
जलऱऩाव फतघतरे आणण तो कुठे आशे शे जाणण्माचा 
प्रमत्न केरा. 



 त्मा बीभकाम याषवरा चारताांना फघून लररीऩुटचे फुटे्ट एकदभ थयायरे.  

गैफी तय घाफरून ओयडत ततथून ऩऱारा. गुरीलय त्मा ओयडणाऱ्मा भाणवारा फघून 
उत्वकु झारा आणण थोडमा लेऱाने गैफी त्माच्मा शातालय शोता. गुरीलयचा शेतू  
गैबफरा इजा कयण्माचा नव्शता. ऩण कोणाराच गुरीलयच्मा भनातरे कोणारा  
भादशत नव्शत.े छोटा याजा आऩल्मा वनै्मारा गुरीलय लय आक्रभण कयामरा 
वाांगणाय तेलढ्मात एक वतैनक ऩऱत आरा. त्माने छोट्मा याजारा वाांचगतरे की, 
याजा फोम्फो त्माची जशाजे घेलून आऩल्मालय आक्रभण कयण्मव मेत आशे. 
शे ऐकताच रीरीऩुटचे रोक गुरीलयरा वोडून याजा फोम्फोची वेना फघामरा ऩऱारे. 
ऩण ते काशीवे राांफच शोते, तेव्शा गुरीलय उठरा आणण त्माने लरलरऩुट कड ेमेणायी 
याजा फोम्फोची नौवेना ऩादशरी.  





“अये फाऩये,” याजा फोम्फो ओयडरा, “भाझा वलश्लावच फवत नाशी. शा 
याषव खया आशे का? की नकरी आशे? शे फयोफय नाशी. भरा अस्जफात 
बीती लाटत नाशी. ऩण तयीशी भी वालध अवामरा शलां.” त्मानांतय याजा 
फोम्फोने आऩल्मा जशाजाांचे तोंड दवुयीकड ेलऱलरे. त्माच्मा नौवेनेची जशाजे 
लरलरऩुटच्मा ककनाऱ्मा ऩावून दयू जालू रागरी. 

जेव्शा छोट्मा याजाने आणण लररीऩुटच्मा तनलालवनी फतघतरे की गुरीलय 
भुऱेच त्माांनी मुद्ध स्जांकरे आशे. तवे्शा त्माांनी गुरीलयच्मा प्रती त्माांचे पे्रभ 
व्मक्त केरे आणण त्माचे आबाय भानरे.  

काशी काऱ गुरीलय, लररीऩुटच्मा छोट्मा रोकाांफयोफय याशून खुळ झारा. 
भग त्माची भैत्री छोट्मा याजाच्मा भुरीळी याजकुभायी ग्रोयीळी झारी. एक 
ददलव याजकुभायीने गुरीलयरा ततची ऩूणा याभकशाणी वाांचगतरी. दोन्शी 
याजाभ्मे रग्नाच्मा लेऱी कोणत ेगीत – “प्राभाणणक की “नेशभी” मावऩकी 
कोणत ेगाणां लाजलरे जाईर त्मालरून बाांडण झारे. माभुऱे ती ततचा 
वप्रमकय डवेलड माच्माळी रग्न करू ळकरी नाशी. गुरीलयरा शी गोष्ट 
भूखाऩणाची लाटरी. गुरीलयने वल्रा ददरा की रग्नाच्मालेऱी दोन्शी देळाांचे 
याष्रगीत “प्राभाणणक, आणण नेशभी “एकाच लेऱी लाजला. त्मारा आळा शोती 
की आऩल्मा वप्रमकयाळी रग्न करून याजकुभायी खुळ शोईर. ऩण थोडमाच 
लेऱात त्माच्मा रषात आरे की, त्माच्मा मा आळेलय ऩाणी कपयणाय. कायण 
याजकुभायीने घोडमालय वलाय शोलून याजकुभाय जोयात मेताांना ऩादशरा. 
ऩशायेकऱ्माऩावून लाचण्मावाठी तो ऩऱत शोता. जेव्शा गुरीलयने शे दृश्म 
ऩादशरे, त्माने खारी लाकून घोडमावदशत याजकुभायारा आऩल्मा शाताने 
उचररे आणण त्मारा याजकुभायीच्मा खोरीच्मा फाल्कनीत ठेलरे. आता 
याजकुभाय ऩशायेकऱ्माऩावून वुयक्षषत शोता.   



याजकुभाय आणण याजकुभायी एकभेकाांना फघून खूऩ खुळ झारे. त्माांना 
मुद्धाचा ळेलट कयणाऱ्मा आणण रग्न कयण्मावाठीचा उऩाम खूऩ आलडरा. 
ऩण त्माांना शी गोष्ट भादशत नव्शती की, भधल्मा काऱात याजा 
फोम्फोच्मा तीन गुप्तशेय –वनूऩ, स्वनच आणण वनीक ने, गुरीलयची फांदकू 
चोयरी शोती आणण याजा फोम्फो लरलरऩुटच्मा याजालय दवुये आक्रभण 
कयण्माची तमायी कयत शोता.   



याजा फोम्फोरा एलढे नक्की भादशत शोत ेकी, जोऩमतं गुरीलय 
त्माांच्मा वलरुद्ध आशे तोऩमतं त ेमुद्ध कधीच स्जांकू ळकणाय नाशी. 
म्शणून त्मानी आऩल्मा तीन गुप्तशेयाांना एक गुप्त वांदेळ ऩाठलरा 
शोता. 

वप्रम गुप्तशेयाांनो  

त्मा याषवारा नष्ट कया, नाशीतय   

आऩरा  

याजा फोम्फो  



याजा फोम्फोने शा वांदेळ आऩल्मा 
आऩल्मा गुप्तशेयाांना ऩाऱील कफुतयाच्मा 
शाती ऩाठलरा. वुदैलाने गैफीने त्मा 
कफुतयारा ऩादशरे. आणण त्माने 
कफुतयाकडून तो वांदेळ दशवकालून 
घेतरा.  



 भग गैफीने ती फातभी वगळ्मा लररीऩुटच्मा यदशलाळाांना ददरी. 
त्माने रोकाांना वाांचगतरे की याजा फोम्फो त्माांच्मालय दवुऱ्माांदा   
आक्रभण कयणाय शोता. 

जवे गुरीलयरा शी फातभी वभजरी, तवे तो ऩाण्मात उतयरा आणण 
त्माने याजा फोम्फोरा आऩल्मा कफज्मात घ्मामचां ठयलरां. ऩण 
गुरीलयरा माचा अांदाज नव्शता की त्माची फांदकु याजा फाम्फोच्मा तीन 
गुप्तशेयाांनी चोयरी आशे. आणण त ेत्माच फांदकुीने त्मारा भायणाय 
आशे.तीन गुप्तशेय त्मा फांदकुीने गोऱी भायण्माचा प्रमत्न कयत शोत,े 
तवे्शाच याजकुभाय डवेलडने त्माांना भशाराच्मा णखडकीतून ऩादशरां. 
याजकुभाय आऩल्मा घोडमालय फवून धालरा आणण तो वयऱ त्मा तीन 
गुप्तशेयाांजलऱ गेरा. ऩण ऩरयणाभ काम झारा? फांदकु तय चाररी, ऩण 
गोऱी गुरीलयरा न रागता वभुद्रात दवुऱ्मा ददळेरा गेरी. 



याजकुभायने शे खूऩ धाडवाचे काभ केरे शोत.े याजकुभायाच्मा भुऱेच 
गुरीलयचे प्राण लाचरे ओटे. ऩण याजकुभाय त्मा तीन गुप्तशेयाांळी 
रढल्मानांतय वलत्च जलभनीलय ऩडरा. तो जलभनीलय अवा ऩडरा की 
जवा तो भेरा आशे. जेव्शा दोन्शी याजाांनी आणण त्माांच्मा वेनाांनी 
याजकुभाय डवेलडरा अवे जलभनीलय ऩडरेरे ऩादशरे तवे्शा त्माांना राज 
लाटरी. त्माांनी रगेच मुद्ध फांद कयण्माचे ठयलरे. ऩण याजकुभाय खयां तय 
भेरा नव्शता. त्मारा पक्त जखभ झारी शोती. काशी लभनटानांतय 
याजकुभाय उठरा आणण याजकुभायीरा बेटण्मावाठी ऩऱारा.  



शे वगऱां फघून रोक खूऩ प्रवन्न झारे. गुरीलयचा वल्रा खूऩ 
उऩमुक्त शोता, रग्नाच्मा लेऱी दोन्शी देळाांचे याष्रगीत “प्राभाणणकता“ 
आणण “नेशभी“ शे लाजलरे गेरे. रोक ळशयातल्मा यवत्मालय नाचू 
रागरे आणण रग्न वाजये करू रागरे. 



काशी आठलडमानांतय गुरीलयरा ऩयत रांडनरा जालेवे लाटू रागरे. 
त्माचे आबाय भानण्मावाठी दोन्शी देळाांच्मा रोकाांनी त्माच्मावाठी एक 
भोठी नाल फनलरी. ज्माभुऱे तो वुयक्षषत ऩोशचेर. गुरीलयच्मा ऩयत 
जाण्माच्मा लेऱी दोन्शी देळातल्मा रोकाांना एकच गोष्ट भान्म शोती – 

कदाचचत जगातरा वगळ्मात चाांगरा आणण प्राभाणणक याषव 
गुरीलयच आशे. 








